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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระพีรยุทธ านฺตตโร ชุ่มไทย

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

เกาะลอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระธรรมนิต ธมฺมธโร ตันประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะลอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระปฐมพร วิสุทฺธสีโล หนูโดด

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

เขากรวด  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระสันทัศน์ พลาโณ ฮวดไฉ

๐๕/๐๕/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขากรวด  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระดอนสัก ปุณณาโณ สอนส้ม

๐๙/๐๙/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขากรวด  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระประทีป สุทฺธาโส คำภีร์ทอง

๐๗/๐๗/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขากรวด  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระจักรพันธ์ านวีโร วิบูลย์ยศริน

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขากรวด  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระมนธวัช วราโณ เมยสูงเนิน

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

เขางู  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระชวนันท์ ิตปฺโณ ศรีอนันต์

๑๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เขางู  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระศรายุธ ธีรปฺโ วรเลข

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

เขาถำกรวย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระแก้ว จนฺทรตโน จันทร์คล้าย

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระสมพร สมวโร จินดา

๑๔/๐๖/๒๕๑๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระมนตรี าณวีโร แม้นทิม

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระนนทพัทร กิตฺติภทฺโท พินิจพงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาลอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระบวรทัส ิตธมฺโม คินาสินธ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาลอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระณัฐพล ขนฺติพโล ณัฐวรกร

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาลอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระวีรภพ กิตฺติธมฺโม เจิมนาค

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาลอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุวิทย์ สุวิชฺโช สุจริตรังษี

๑/๓/๒๕๐๖ ๑/๗/๒๕๒๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระตีรภัสร์ ตีรภสฺสโร คมพิทักษ์ชัย

๑/๒/๒๕๒๗ ๑/๑๐/๒๕๕๘

เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระธีรภัทร์ ธีรวุฑฺโฒ สุภานิล

๑/๑๒/๒๕๓๐
๑/๕/๒๕๕๙

เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระโกมล สุทฺธจิตโต บัณฑิตเดช

๑/๑๒/๒๔๙๖
๑/๗/๒๕๕๙

เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระอุเทน ิตธมฺโม สิงห์คำ

๑/๘/๒๕๐๗ ๑/๗/๒๕๕๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐวัฒน์ อินฺทวํโส วงษ์คำอินทร์

๑/๑๑/๒๕๒๙
๑/๗/๒๕๕๙

เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระจุลปยะ จิรสทฺโธ เย็นสบาย

๑/๑๒/๒๕๒๙
๑/๗/๒๕๕๙

เขาวัง  
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รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระทนงศักดิ

์

กิตฺติสาโร เผือกวัฒนะ
๑/๙/๒๕๓๑ ๑/๗/๒๕๕๙

เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระธนายุทธ กิตฺติปาโล จันทวะโร

๑/๒/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระรัชภคิน ถิรปาโล ห่วงสีทอง

๑/๑/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระณัฐวุฒิ ยสวุฑฺโฒ เชือสมุทร

้

๑/๔/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระณัฐภูมิ อคฺคจิตฺโต ชังใจ

่

๑/๕/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระถิรวุฒิ จิรวุฑฺโฒ หยกคล้อย

๑/๕/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๕๙
เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรณัฐศรัณย์  เชือสมุทร

้

๑/๖/๒๕๔๒
 เขาวัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระสิทธิโชค ถาวรโร จารย์แก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาวังสดึงษ์  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระสุทธิชล สุทฺธิโชโต นิจฉาย

๑/๙/๒๕๒๙ ๙/๔/๒๕๕๙
เขาเหลือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระวินัย วิโรจโน เรือนงาม

๒๐/๕/๒๕๑๔
๒/๖/๒๕๕๙

เขาเหลือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระโพธิประดิษฐ์

์

ธมฺมรกฺขิโต คุ้มเงิน

๒๓/๕/๒๕๓๓
๓/๖/๒๕๕๙

เขาเหลือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระสุวิชชา สุธมฺโม มากมิตร

๕/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาเหลือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระรุ่งโรจน์ รวิวณฺโน รักพยัคฆ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาเหลือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระทัศนัย ชุติมนฺโต รังคะรัศมี

๑๒/๑๒/๒๕๓๒
๑๑/๑/๒๕๕๙

คลองโพธิเจริญ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระวิภู ภูริปฺโ เผ่าตำรวจ

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

คุ้งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระนนทพัทธ์ เขมสรโณ มากระนิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

คุ้งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระกิตติกร ิติกโร เขียวสิงห์

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

คูบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระธานินท์ ธานินฺโท พึงใจ

๐๔/๐๔/๒๕๐๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

จันทคาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระอภิวัชร์ ปฺาวชิโร วิทยรัตน์มงคล

๐๙/๐๙/๒๕๒๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

จันทคาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระนเรศ นริสฺสโร เกิดภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เจติยาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระมาวิน วินโย ฟุมฟู

๒๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจติยาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระสมจิตต์ คุณสมฺปนฺโน เนตรสาลี

๓๑/๘/๒๔๙๗
๖/๓/๒๕๕๙

ช่องลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระสิทธิชัย ธมฺมสโร ศิริวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระนพดล กนฺตสีโร ดูเบ

๑๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระคมกฤช คุณสํวโร พลเรียบ

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระชัยณงค์ ธมฺมโชโต บุญประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตลุง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระมุตินันท์ รตนาโณ คุณธิ

๕/๖/๒๕๓๙
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ดอนตะโก  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระนิพนธ์ ติกฺขปฺโ แก้วเอียม

่

๔/๑๐/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๕๙

ดอนตะโก  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระชาญวิทย์ อาคมวิชฺโช สมศรีพลอย

๑๙/๔/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนตะโก  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระทนุเกียรติ จิรวฑฺฒโน ประทีปแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๒๙
๓๑/๑/๒๕๕๙

ท้ายเมือง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระนาวิน านากโร เพชรออย

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

ท่าสุวรรณ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระสมเกียรติ สิริวณฺโณ อิมใจ

่

๐๑/๑๐/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่าสุวรรณ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระพงษ์ธวัช นนฺทสาโร คณะโต

๐๓/๐๓/๒๕๒๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่าสุวรรณ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระธีรพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ คงวัฒนา

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสุวรรณ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระจักริน จกฺกวโร พรรษา

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งตาล  
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รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระไพฑูรย์ ถิรปฺโ พวงน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๑๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งตาล  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระสิทธิกร สทฺธาธิโก ตรีสอน

๑๙/๑๑/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาล  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระกตัญุตินน์ สิริภทฺโท พงศกรรุ่งโรจน์

๑๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาล  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระประสิทธิ

์

วราโณ ปเปลม

๐๑/๑๐/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระจิรวัฒน์ อาทโร ขวัญชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระปกรณ์ โชติปฺโ ศรีช่วยชนม์

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙
ทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน บุตรเพียร

๒๑/๙/๒๕๒๒
๓/๔/๒๕๕๙

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระรัฐพล อคฺคพโล โลกวิทย์

๓๐/๕/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๕๙

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระณัฐพร กิตฺติวโร อ่วมภมร

๓๐/๘/๒๕๓๕
๘/๕/๒๕๕๙

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระกิตติทัต สิริวฑฺฒโน บัวสาย

๑๖/๔/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระกุลเดช อคฺคเตโช สันทัด

๒๘/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เทพอาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระอนุกูล ถิรปฺโ ไกลเพ็ชร

๒๙/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมวิโรจน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรนิลพัทธ์  ทองซ้าย

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 นาหนอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระพิเชษฐ์ ผลิตธมฺโม บัวงาม

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาหนอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระกิตตินันท์ ชยวุฑฺโฒ แก้วสอาด

๐๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

นาหนอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระชนะชัย มหาลาโภ แสงประดับ

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

นาหนอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระสุรัตน์ ปฺาพโล บุญเพ็ง

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

นาหนอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระเสกสรร ปยธมฺโม ทองอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บางกระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระสถาพร รตฺนปฺโ พันชุมเสน

๐๓/๐๔/๒๕๐๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

บางกระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระชัยชนะวัฒน์ อนุตฺตโร ไข่มุกข์

๐๔/๐๕/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บางกระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระวีระชัย ธีรปฺโฺ บุตรเกตุ

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางกระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระกฤษณะ พุทฺธสโร กลินโอชา

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางกระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระวัฒนชัย ถิรธมฺโม มันคง

่

๗/๓/๒๕๒๔ ๒๐/๓/๒๕๕๙

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระชัยพัฒน์ ชยมงฺคโล คำมุงคุณ

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๔/๒๕๕๙

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระสุรินทร์ สุมงฺคโล เพ็ชรอยู่

๑๙/๕/๒๕๒๑
๑/๕/๒๕๕๙

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระยุทธนา จิรฎฺิติโก

ถิระวารินทร์ยุทธ ๔/๙/๒๕๒๗ ๗/๖/๒๕๕๙
บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระส.อ.ภาคภูมิ ชุตินฺธโร แก้วเรือง

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระส.ต.ท.ภูวเดช อคฺคเตโช โพธิศรีดา

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

บางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระอมรเทพ โชติกโร คลำประเสริฐ

๖/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๖/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระอนุพงษ์ ภทฺทาจาโร โภคัยสวรรค์

๑๖/๒/๒๕๒๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระศราวุฒ จนฺทลาโภ ขุนพรหม

๒๙/๖/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านซ่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระอัครพงษ์ กิตฺติภทฺโท ใจกล้า

๔/๑๑/๒๕๑๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระประเสริฐ เขมวโร สมคำเพ็ชร

๒๗/๑/๒๕๔๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระดาว ปฺาทีโป ศิวิลัย

๒๕/๑/๒๕๑๑ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรจิรายุ  ศรีมงคล

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

 พญาไม้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระพิสูตร ทิฏธมฺโม มีสุข

๑๘/๐๘/๒๕๐๕ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

พญาไม้  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 มอญจิว

๋

๒๐/๐๙/๒๕๓๘

 พญาไม้  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระวิรัตน์ วรกิจฺโจ กระต่ายทอง

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

พญาไม้  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระสนอง ขนฺติโก เพ็งรอด

๑๒/๒/๒๕๐๕
๑/๔/๒๕๕๙

พเนินพลู  

รบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต ศรีบุญรอด

๑๖/๔/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๙

พเนินพลู  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระกฎษดา กณฺตวีโร เกตุเต็ม

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระอรรถพล อคฺคปฺโ ยิมกริม

้ ่

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระปยะพงศ์ ิตปฺโ เจิมจวง

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิดก

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระวิศาล ปฺาสาโร ลิมติว

้ ้

๐๖/๐๙/๒๕๑๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิดก

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระศราวุธ ชยาวุโธ เจริญสุข

๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระคณิต คณิโต แซ่เอียว

้

๑๖/๑๐/๒๕๑๓
๑๖/๖/๒๕๕๙

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระกิตติพงษ์ สนฺติวํโส นะทอง

๑๘/๔/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๕๙

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระพลศักดิ

์

พลสกฺโก ทองเถือน

่

๔/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิราษฎร์บูรณะ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระมนัส สุเมโธ เย็นใจ

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๕๙ โพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน เอียมสำอางค์

่

๐๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรธนวัฒน์  เสนานาญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรณัฐพงศ์  แซ่ลิม

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระฐานปกรณ์ อิทฺธิธมฺโม ปญญาทิพย์

๐๗/๐๕/๒๕๓๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระโกวิท เขมธมฺโม คณาวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระภาคภูมิ กนฺตวีโร พรมเบา

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ราชคาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระอดิศักดิ

์

มหาลาโภ ฤทธิพลาดิสัย

๐๑/๐๗/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระสมเกียรติ อุตฺตโร กลีบสัตบุตร

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศาลเจ้า  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระธนวัฒน์ โชติวฑฺฒโน อึงทอง

่

๒/๑๐/๒๕๑๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระวินัย อคฺควินโย แซ่เจ็ง

๘/๖/๒๕๑๙ ๒๘/๒/๒๕๕๙

ศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระทศบารมี ธมฺมรตโน ไก่แก้ว

๒๐/๕/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระโชคชัย สิริปฺโ มุยเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โสดาประดิษฐาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระศรชัย ปภากโร นรินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสดาประดิษฐาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระศักดิดา

์

ถาวโร ชอบนาค

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โสดาประดิษฐาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระเถลิงศักดิ

์

เทวธมฺโม พุ่มเกตุแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสดาประดิษฐาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระกิตติ ปภสฺสโร กุนตนาวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๑๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระภัทรพงษ์ วราโณ ไม้แก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระโสภณ สุเขิโต มังมี

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

หนองตาหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระสถาพร จนฺทสาโร บาลบุรี

๐๔/๐๔/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองตาหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระสถิตย์ ิตวโร จีนรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองตาหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระสักรินทร์ านธมฺโม จันทะศรี

๐๓/๐๓/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

หนองนางแพรว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอาทิตย์ อตฺตเปโม พรหมวิรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองนางแพรว  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระบอล านกโร อิมจิตร์

่

๐๕/๑๑/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองนางแพรว  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระสมเจตน์ จนฺทสุทโธ จันบางม่วง

่

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองนางแพรว  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรจักรกฤษณ์  แก้วมณี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 หนองหอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระสรพงษ์ จนฺทสุวณฺโณ แก้วมณี

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๘/๒๕๕๙

หนองหอย  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรพงศ์ภัค  พันธุ์ภัคดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระไพศาล สุทสฺสโน แขวงโสภา

๓๐/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระเกรียงไกร สามตฺถิโก โกศัยเนตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระณัฏชนน ณฏธนนฺโท เภาพาน

๒๙/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระชโย ชยธมฺโม นัยนา

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระภิญโญ คตาภิโ คะตา

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส เชิดชู

๑๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยชินสีห์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระภานุพงศ์ สีลสุทฺโธ ทรงกฤษ

๐๑/๑๑/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยตะแคง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระฌัฐวุฒิ สุนนฺโท กลัดมี

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยปลาดุก  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระประสิทธิ

์

เตชธมฺโม เชือเกตุ

้

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไม้เต็ง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระธีราพัทธ์ ธีรภทฺโท ทองแสน

๐๒/๑๐/๒๕๑๕ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระสัญญา สฺโม โพธิทอง

์

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระศักดิ

์

ยุตฺตโยโค อินทรเล็ก

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระเอกชัย อนุตฺตโร เอียมเสริมลาภ

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหมู  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระปรีชา จีรวํโส แสงชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

หินกอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระณัฐวุฒิ ฉนฺทวุฑฺโฒ รอบจังหวัด

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระพลวัต ิตพโล บุตรนำดี

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระพงศ์พันธุ์ านสโร โสวภาค

๑๐/๑๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

อรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระศรันย์ อาภาธโร สาวสุคชาติ

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

อรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระวรุต ชินวํโส แสนจุมจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระอำพล อาภากโร จันทร์ตาวงค์

๖/๐๓/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

โกสินารายณ์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระบุลินท์ านวโร แช่มเล็ก

๓๐/๐๘/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

โกสินารายณ์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระอภิชาต สุเมธโส เอือสัจธรรม

้

๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โกสินารายณ์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระวิฑูร ฉนฺทสีโล สระโอษฐ

๐/๔/๒๕๓๒ ๐/๔/๒๕๕๙
เขาขลุง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระทวีคูณ กิตฺติวุฑฺโฒ แซ่ตัง

้

๐/๖/๒๕๑๖ ๐/๕/๒๕๕๙
เขาขลุง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระอลงกรณ์ สุภาจาโร ภู่ระย้า

๕/๒/๒๕๒๕ ๑๐/๖/๒๕๕๙

โคกหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระสัญญา สุภทฺโท ภู่เจริญ

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระณัฐวุฒิ มหาปฺโ ชนะพงศ์พาณิช

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระโกวิทย์ กตธมฺโม สุขดา

๑๑/๓/๒๕๓๔ ๑๔/๔/๒๕๕๙

จันทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระณัฐพล มหาวุฑฺโฒ สนลอย

๑๒/๑/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

จันทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๓๐

้
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รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระสุธี ผลปฺุโ นาคผ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๑๒/๖/๒๕๕๙

จันทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระจาตุรงค์ จตฺตมโล ใจอารีย์

๒๑/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

จันทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระรุ่งระพี ตโมนุโท ตันเจริญ

๔/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระสราวุธ กิตฺติธโร ทองเกลียง

้

๒/๖/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม มูลสวัสดิ

์

๐/๑๒/๒๕๓๘
๐/๕/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระณัฐพล มหาภิฺโ กองรามัญ

๐/๑๑/๒๕๓๘
๐/๖/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระกฤษฎา สุเมโธ คำศักดิศรี

์

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ชมภูพล  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระธรรมโชติ กมฺมสุโภ รักษ์ในธรรม

๒๑/๒/๒๕๑๕ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระอนิสรณ์ านิสฺสโร หัสกรรณ์

๒๕/๗/๒๕๑๖ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระชัยวัฒน์ อุชุจาโร สันติภาพพงษ์

๓๐/๓/๒๕๑๘ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระปริพัฒน์ อภินนฺโท ตราโต

๒๙/๓/๒๕๓๕ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระศักดิชัย

์

สุจิตฺโต หม้อทรัพย์

๑๗/๙/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระสุเมธ สุเมโธ สุดใจ

๑๘/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระปุณยธร ปฺุธโร พรศุภนิชว์

๑๑/๗/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนตูม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระธนาวุฒิ อธิปฺโ พุฒจิระ

๒๑/๙/๒๕๑๒
๙/๑/๒๕๕๙

ดอนเสลา  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระจิรวรรธ ปภงฺกโร โล่ห์เล็ก

๐/๖/๒๕๒๙ ๐/๓/๒๕๕๙
ตาผา  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระภัทรวัฒน์ อิทฺธิาโณ สุดแน่น

๐/๑๑/๒๕๓๕
๐/๗/๒๕๕๙

ตาลปากลัด  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระอภิศร อภิสโร ทองเจริญ

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ท่าผา  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรสุรเกียรติ  จูเจริญ

๐/๖/๒๕๔๑
 นครชุมน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระสาธิต สิริคุตโต ทัพพะจายะ

๐/๔/๒๕๓๕ ๐/๕/๒๕๕๙
นครชุมน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระประทีป เขมงฺกโร รุ่งแสง

๐/๑๑/๒๕๒๘
๐/๖/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระเชิดชัย นาถสีโล ชัยนา

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

๐/๖/๒๕๕๙
บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระภูกริช วุฑฺฒิโก แสงทองกิตติ

๑๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางพัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระเทพธวัช สทฺทาธิโก เทียงทัด

่

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางพัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระสิทธิชัย ธนวุฑฺโฒ พวงมาลัย

๗/๗/๒๕๒๐
๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระณรงค์ ขนฺติธมฺโม มีประสพ

๒๒/๗/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

บ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระณัฐพล กตธมฺโม เกตสร

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๒
พระสาธิตา สาธิตธมฺโม คำครบุรี

๒๑/๑๑/๒๕๒๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระอำนาจ อรุโณ สนตุ่น

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๒/๒๕๕๙

บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร มัฆมาน

๓/๒/๒๕๒๓ ๖/๓/๒๕๕๙
บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระกิจจา ถิรจิตฺโต คงมา

๓/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๕/๒๕๕๙

บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระศตวรรษ กตสาโร ชัยประสิทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระศุภกิจ ปภงฺกโร แสงใหญ่

๖/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระชลธร ชินวโร ชินวรรณบุตร

๑๕/๘/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระสรศักดิ

์

ธมฺมสโร ชัยประสิทธิ

์

๖/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านโปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๓๐

้
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รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระสะอาด วิสุทฺโธ ล้านคำ

๖/๑๐/๒๕๑๔ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บึงกระจับ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระณัฐวุฒิ กิตฺติคุโณ เถือนพังเทียม

่

๖/๓/๒๕๓๘ ๖/๖/๒๕๕๙
บึงกระจับ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระสมศักดิ

์

คุณวโร ชมภูทอง

๑๑/๒/๒๕๑๗ ๑๗/๑/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระสมพร จนฺทสโร สมบูรณ์ทรัพย์

๖/๘/๒๕๓๔ ๓/๗/๒๕๕๙
ประชารังสรรค์  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระวิเชียร สนฺตถาโย ทาจำรัส

๙/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระพระฉัตรชัย กนฺตปฺโ คงประดิษฐ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระวงศธร เตชวณฺโณ เตชนวพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระวิทยา รวิวณฺโณ หะขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระธีรยุทธ ิตสทฺโธ วันชะเอม

๓๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระสุวิทย์ อคฺคปฺโ ทับเอียม

๐๘/๐๓/๒๕๒๔ ๓๓/๐๔/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระนริศ กิตฺติโสภโณ ฉิมพิบูลย์

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๑
พระกมล กมโล วงศ์ราษฎร์

๑๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระนฤเบศร์ ปาวฑฺฒโน เชิดแสง

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระธนัญชัย ธมฺมทีโป ตุ้มทอง

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระธนาพร ธีรปฺโ ตุ้มทอง

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระธนกฤต กิตฺติปฺโ เจริญผล

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระธัญพิสิทฐ์ าณสุทฺโธ ตุลยาธาร

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระอนันตยศ อานนฺโท แต่งศรี

๐๕/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระดนุสรณ์ โชติวํโส ทรงแสง

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระเด่นทรัพย์ โชติธมฺโม รอดจินดา

๐๒/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระสุชาติ กิตฺติสาโร พรายบัว

๒๔/๐๔/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

านวุฑฺโฒ แกว่นกสิกร

๑๓/๐๖/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระสมลักษณ์ วิสุทธิสาโร

บุญประเทืองรัตนะ
๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๓
พระขวัญชัย จารุธมฺโม ปรีดีกุล

๕/๔/๒๕๒๖ ๑/๗/๒๕๕๙
โปงยอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระธนวัฒน์ จารุธมฺโม เสืองาม

๒๙/๔/๒๕๓๙
๖/๖/๒๕๕๙

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระณัฐวุฒิ าณวโร สุสดี

๑๐/๙/๒๕๒๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระศราวุฒิ คุณวโร แสงใส

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระจิรวัฒน์ อุชุจาโร แสงใส

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระวีรภัทร ธีรวโร ล้อดี

๒๗/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ไผ่สามเกาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระพันศักดิ

์

สิริภทฺโท รัตนพร
๐/๘/๒๕๐๘ ๐/๑๐/๒๕๕๘

โพธิบัลลังก์  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระพิจารณ์ ภทฺทาจาโร ทรัพย์ประมูล

๐/๖/๒๕๓๙ ๐/๗/๒๕๕๙
โพธิบัลลังก์  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระตะวัน านวโร บุญคุ้ม

๒๘/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๔/๒๕๕๙

โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระสมปอง อรุโณ เลิศอินทร์

๑๔/๔/๒๕๒๔
๕/๖/๒๕๕๙

โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระไพศาล จตฺตาลโย สันทอง

๐/๒/๒๕๓๖ ๐/๕/๒๕๕๙
โพธิโสภาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระจิตรกร ธมฺมทตฺโต เล็กสู่

๐/๓/๒๕๓๖ ๐/๕/๒๕๕๙
โพธิโสภาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๓๐
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รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระอภิชาต ธมฺมาภิรโต ปานศรี

๐/๒/๒๕๒๗ ๐/๕/๒๕๕๙
ม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระทศชัยยพล ธมฺมทินฺโน

ประสิทธิมหาโชค

์

๐/๑๐/๒๕๑๑
๐/๖/๒๕๕๙

มะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระสมประสงค์ สิริปฺโ ชัวเอ้

่

๐/๑๑/๒๕๓๘
๐/๗/๒๕๕๙

มาบแค  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระสุขสันต์ สุจิตฺโต ปูช้าง

๑๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ยางหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระเสนาะ านงฺกโร คำเซ่ง

๓๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ยางหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระอนันตชัย านิสฺสโร นงนวน

๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระรัฐนันท์ จนฺทโสภโณ เหมือนลม้าย

๔/๐๑/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๒
พระจิตติ จิรวฑฺฒโน สมสิทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลาดบัวขาว  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระทิวา มหาปฺุโ เภาเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ลาดบัวขาว  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระสุภัทรพร โชติกโร สุธาพจน์

๒๗/๒/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

สระตะโก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระอมรเทพ โชติโก สระพลอย

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

สระตะโก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๖
พระสัภยา พุทฺธิสาโร บัวแพง

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สระตะโก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระชัยกฤต กตฺติวุฑฺโฒ อุนทุโร

๐/๓/๒๕๒๔ ๐/๗/๒๕๕๙
สระสีมุม

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระอรรถพร กนฺตวีโร ศรีราจันทร์

๑๖/๓/๒๕๓๕
๓/๔/๒๕๕๙

หนองกบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระสุชาติ สุชาโต ขำดี

๑๙/๕/๒๕๑๕ ๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองกบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระกิตติชัย จิรตฺถิโก เทียนเครือ

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๓๐/๕/๒๕๕๙

หนองกบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระกัมพล กิตฺติโสภโณ ตุ๊สังข์

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองกบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระรัฐพล กาฺจนทโร ประกาศแก่น

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระณัฐเสม านสมฺปนฺโน มะหาโชติ

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระนิพัทธ์ จนฺทสีโล จันทร์คลืน

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระปฏฐวี เขมธมฺโม เทียงแท้

่

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกลางด่าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระสงกรานต์ กนฺตสีโล อารมณ์

๘/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๕๙

หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระจิรายุ จกฺกวโร บัวขาว

๕/๑๑/๒๕๓๔
๒/๕/๒๕๕๙

หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๘
พระนิรัตน์ นรุตฺตโม ปราดเปรียว

๑๑/๑๐/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๕๙
หนองไก่ขัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระณัฐวุฒิ จิตฺตปาโล จำเริญ

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองประทุน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระวรุต วรจิตฺโต สวัสดี

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองประทุน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระบุลากร ปยธโร แซ่เตียว

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองประทุน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๒
พระสกร สุมงฺคโล วันกุมภา

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองประทุน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระประเสริฐ ิตมโน เหมพรมราช

๒๘/๙/๒๕๐๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หนองปลาดุก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระณัฐภัทร ขนฺติสาโร โลหะวรรณรัตน์

๒๙/๗/๒๕๑๑ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระศิริชัย ชินวโร ตังแต่ง

้

๑๗/๑๑/๒๕๒๔
๒๔/๔/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๖
พระนนทวัฒน์ นรินฺโท รวมทรัพย์

๒๖/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระกิติศักดิ

์

สนฺตมโน นุเจิน

่

๑๙/๑/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระวรพงศ์ วรธมฺโม นำทรัพย์

๙/๒/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระโสภณ สุจิตฺโต สุขสกุล

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๓๐
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รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระวิษณุกร ปฺาธโร ชมโลก

๒๓/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมทีโป ผ่องใส
๔/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 น้อยเนียม

๒๒/๒/๒๕๔๗

 หนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระอัครเดช วรธมฺโม ยวงใย

๑๕/๑๑/๒๕๒๑

๖/๖/๒๕๕๙
หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระสุริยา เขมวีโร ริวงาม

้

๒๕/๙/๒๕๓๒
๖/๖/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระธีรวัฒน์ อคฺคธมฺโม สุภาพงษ์

๒๙/๑/๒๕๓๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรอชิรวิชญ์  คงมา

๑๐/๒/๒๕๕๐

 หนองอ้อตะวันออก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๗
พระจักรกฤษณ์ ปฺุกุสโล เชาว์ทัต

๑๔/๔/๒๕๓๗
๖/๒/๒๕๕๘ หนองอ้อตะวันออก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระธีรพงษ์ ธมฺมสุนฺทโร มณีวรรณ

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๖/๒๕๕๘
หนองอ้อตะวันออก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระอรรถชัย อตฺถสิทฺโธ ซือธนาพรกุล

่

๑/๙/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘
หนองอ้อตะวันออก  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระสุรเดช โชติธมฺโม แซ่ว่อง

๑๓/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยเจริญผล  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระกฤษฏา กิตฺคุโณ พลชัย

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเจริญผล  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระไชยภัทร ถิรจิตฺโต ปลาบู่ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเจริญผล  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระจักรา เทวธมฺโม เริงจักร์

๑/๔/๒๕๑๕ ๕/๗/๒๕๕๙
หัวโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระธนกร จนฺทสีโล พงพันธ์

๒/๑๒/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หัวโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระนพรุจ มหาปฺโ สายสีแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

หัวโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระทศพร ทีปธมฺโม พุ่มน้อย

๒๗/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หัวโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระเอกชัย พุทฺธิสาโร จงมีชัยชนะ

๒๕/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หัวโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระพรวัฒน์ชระ อลีโน ภมร

๒๒/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวโปง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระธนพล กตธมฺโม ใย่หล่อน

๐/๑๐/๒๕๓๖
๐/๖/๒๕๕๙

หัวหิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรชลิต  อินทรโอสถ

๐/๙/๒๕๔๓
 หัวหิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรเจษฎาภรณ์  รอดด้วง

๐/๗/๒๕๔๗
 หัวหิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระทรงวิทย์ ธมฺมิสฺสโร ชินชยาภรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สมศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 หุบกระทิง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระภาคภูมิ ภูริาโณ

บุญประเทืองรัตนะ
๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระปรัชฌญา โชติปฺโ จุ้ยนิม

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระออฟ ิตคุโณ กัลยา

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หุบกระทิง  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระรุ่งเรือง จารุธมฺโม หาญกล้า

๐๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระบุญมี ปภากโร นาคโขนง

๑๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระวิเชษฐ์ ปฺาธโร อาจคงหาญ

๑๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระมงคล สุมงฺคโล มุสิกา

๑๐/๐๖/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระนันทวัฒน์ านสมฺปนฺโน กุลีน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้ออีเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระสำรวม ธมฺมสาโร วงศา

๑๖/๐๖/๒๕๒๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระณัฐทวี านวโร โง้วเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๓๙
๕/๐๖/๒๕๕๙

กำแพงใต้  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระนิพนธ์ สีลสํวโร เจดีย์

๕/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กำแพงใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๓๐

้
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รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระไกรศร เกสโล เชิงทวี

๑/๐๙/๒๕๑๓ ๑/๐๔/๒๕๕๙

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระนาวิน อติสมฺปนฺโน สระพัง

๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑/๐๔/๒๕๕๙

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระชยาหิต รตนาโณ รัตนพรกุล

๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑/๐๗/๒๕๕๙

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระพิฆเนศ สุเมโธ พุ่มบุญทริ

๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กำแพงเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรวิชาญ  เพ็ชรสมร

๑๘/๐๙/๒๕๒๔

 แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรวันเฉลิม  นรมาศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

 แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระสมเกียรติ อายุวฑฺฒโก ไพรวัลย์

๒๐/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๒
พระพงษ์ศักดิ

์

ปภสฺสโร คำสวาย

๑๗/๑๑/๒๕๓๗
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมสาโร พันแสงสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๘
๒/๐๖/๒๕๕๙

แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระนภดล อกิฺจโน เมาล้อม

๓/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระรัตนพร รตนโชโต ตุลยากรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

แก้วฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๖
พระพรชัย ภทฺทวโร แซ่ตัน

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

เขาค่าง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระทวัชชัย ธมฺมสโร ทองคำ

๑๘/๐๖/๒๕๑๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาค่าง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระชัชวาล กนฺตวีโร ปรัชญาดำรงพล

๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาค่าง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระศักรินทร์ สจฺจวโร สวัสดี

๑๘/๐๖/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระณัฐวุฒิ ปาวุโธ จันทร์อำ

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระสุนิตย์ สุทฺธมโน ศักดิชัย

์

๓/๐๙/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาช่องพราน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระธนทัต คุณสมฺปนฺโน ศรีวงษ์ชัย

๖/๐๙/๒๕๒๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เขาพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระปริญญา อาทโร รอดอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระมานพ เทวธมฺโม ยะโสธร

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระอภิชาต อภิปาโล จันทบุตร

๘/๐๓/๒๕๒๔ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๖
สามเณรธีรภัทร์  นุ่มแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

 เขาราบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระสมจิต สิริคุตฺโต ชูแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๑๑ ๑๗/๒๔/๒๕๕๙

เขาราบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระทองหล่อ ทินฺนวโร จันอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๑๕ ๒๓/๐๘/๒๕๕๘

เขาส้ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระธานินทร์ ธีรวโร โตจวง

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

เขาส้ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระคำพูล คุณาทโร นาคะมา

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

เขาส้ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระสนธยา สนฺตจิตฺโต เบ็ญจรูญ

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาส้ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระพีท ภูริปฺโ จีระ

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาส้ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๓
สามเณรเดชาธร  สุขเกษม

๒/๐๔/๒๕๔๕

 เขาแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระไพรนุวรรณ ฉนฺทสุโภ ปลอดชู

๐๖/๐๕/๒๕๓๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระสุทนต์ าณวโร โตชรา

๐๒/๐๖/๒๕๓๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๖
พระนพพร กนฺตสีโล พรายเมฆ

๒๒/๐๗/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระประทิน ปภาโส สุวรรณมาลี

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระดนัย จนฺทสุวณฺโณ สฤติเนติ

๑๖/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระอนุวัฒน์ ปฺาพโล บุญเกิด

๑๑/๐๗/๒๕๒๓
๘/๐๕/๒๕๕๙

โคกทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๓๐
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รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระทรัพย์สถิต านุตฺตโร ชะเอม

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระศุภชัย สมาจาโร อยู่เอียง

๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑/๑๒/๒๕๕๘

จอมปราสาท  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระกฤษณะ อาภาธโร ถินทุ่งทอง

่

๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑/๐๗/๒๕๕๙

จอมปราสาท  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรพุฒิพัฒน์  ตังพัฒนาพันธ์

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

 เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระกิตติพันธ์ กิตฺติภทฺโท เหลาโชติ

๐๖/๐๙/๒๕๒๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระสุภัคนันท์ ิตโสภโน อันประเสริฐ

๋

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระวัลลภ เตชวณฺโณ พวงแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๗
พระธิปพงศ์ ปริสุทฺโธ ไชยจินดา

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดเสมียน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระธีรศักดิ

์

กนฺตปฺุโ อ้ายหนู

๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

เฉลิมอาสน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระสุริยะ จิตฺตสุโภ

อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เฉลิมอาสน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระธนู วราโณ มาลี

๐๖/๐๖/๒๔๙๔
๙/๐๔/๒๕๕๙

ชัยรัตน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระสุทธิภัทร ิตสีโล ปนน่วม

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยรัตน์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระสายรุ้ง อาจิตฺตปฺโ อุ่นจิต

๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ดอนทราย  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ อ่อนละมูล

๑๒/๐๓/๒๕๓๖
๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทราย  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระสำลี จนฺทสาโร นาคกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๑๓
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระสมชาย อนาวิโล อบมาลี

๐๗/๐๑/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระจีระภัทร ทีปงฺกโร ครุธไทย

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระธนพร สมฺปนฺโน เฟองบริบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ปุญญมาโนชย์

๐๓/๑๒/๒๕๒๒
๒/๐๗/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระธงชัย ธมฺมสโร อ่อนละมูล

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระสมเกียรติ กิตฺติโก แซ่ลิม

้

๒๖/๐๖/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ดีบอน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระเฉลิมชัย อภิวณฺโณ ตะก้อง

๒๔/๐๓/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ตึกหิรัญราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระกิตติพงษ์ กิตฺติาโณ ศิริวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระสิริวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สุทธิวิรัช

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่ามะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระติก

๊

อติภทฺโท หงิมเสงียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระพรศักดิ

์

านธมฺโม อิมคำ

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรเกรียงชัย  จันทรชิต

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 เนินม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระโยธิน ธีรปฺโ พัชนี

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เนินม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระอนุพงศ์ วิสุทฺธสีโล ประละไทย

๑๗/๐๓/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระธนงศักดิ

์

วชิรวํโส บัวเกสร

๒๗/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ อาบโกเศส

๐๙/๑๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระอวยชัย อภโย จงงดงาม

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรศดานันท์  โพธิชัย

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 บางกะโด  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระวนกร กนฺตวีโร งามเอกเอียม

่

๒๕/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางกะโด  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระศุภกิจ ตปสีโล กำแพงเศรษฐี

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางกะโด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต รัตนมุง

๑/๑๒/๒๔๙๑ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระวัฒนพงษ์ านุตฺตโร สุกใส

๗/๐๓/๒๕๓๘ ๕/๐๓/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระสุนทร สุนฺทโร พักแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๐๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระนิมิต ถิรปฺโ พวงทอง

๓๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระสมพงษ์ านวีโร พลับสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระสันติ สนฺตจิตฺโต ตุ้มระหงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระกิตติพล กนฺตสีโล เสียงเพราะ

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางลาน  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระประพันธ์ อุตฺตโม อุดมศรี

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓
พระดำรงค์เดช เตชพโล อรชร

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระภานุพงษ์ สุภาจาโร ณรงค์

๐๕/๐๒/๒๕๓๖
๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระมงคล คุณยุตฺโต ม่วงทา

๒๒/๐๘/๒๕๓๗
๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระพงษ์อมร กมฺพุวณฺโณ เตียงเกตุ

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗
พระธิติโชติ อธิวโร ดีวิหก

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระนฐกร กิจฺจกาโร สักเย็น

๐๙/๐๘/๒๕๒๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเลือก  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระมรกต กิตฺติาโณ วาจะเสน

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเลือก  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระเอกลักษณ์ ฉนฺทสโร พาหา

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหม้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑
พระวัชรกร วชรกโร คงเพิม

่

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ปาไผ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒
พระณรินทร์ นรินฺโท มาแก้ว

๒๖/๗/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ปาไผ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระกำพล อิทฺธิพโล โสวรรณะ

๒๙/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาไผ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระธรรมรัตน์ ธมฺมปาโล โมนะ

๒๖/๑๑/๒๕๐๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

ปาพุทธาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระดุสิต จิตฺตคุโณ หิรัญสถิตย์

๑๔/๐๗/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาพุทธาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระรัตนพล อภิปาโล ช่วงนิสสัย

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาพุทธาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรเล็ก  ธุรวงศ์

๑/๑/๒๕๓๙
 ปาพุทธาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘
พระชนกพล คุณธีโร โสดารักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙
พระชูศักดิ

์

ปฺาสกฺโก โชคชัยแสนสุข

๐๖/๐๓/๒๕๒๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระสุจินดา สุขิโต บุตรี

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระนนท์ ขนฺติโสภโณ เกิดจันทร์ตรง

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระนรินทร์ นรินฺโท รักพงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๑/๐๕/๒๕๕๙

ระฆังทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระรัตนะ รตนสุโภ สมคิด

๒๒/๐๖/๒๕๒๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ระฆังทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระทวี าณวีโร สุดใจ

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ระฆังทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระจักริน อภิวณฺโณ นาคหนุน

๒๔/๐๗/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประชุมชน  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระอัณณพ มหาวีโร แท่งทอง

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประชุมชน  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระเฉลิมชัย ฉนฺทธมฺโม ทองแวว

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระอาทิตย์ อินฺทปฺโ สวดมนต์

๗/๐๓/๒๕๓๙ ๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระผดุงกียรติ ภทฺทโก หอมไกร

๑๕/๐๖/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมฤคทายวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๓๐

้
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่
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รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระชลณัฐที วฑฺฒโน แกอ๊ก

๓๑/๐๕/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมฤคทายวัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๑
สามเณรณัชพล  จันทร์รัศมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

 สนามชัย  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระวรพจน์ คุณวโร จิตรภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สนามชัย  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๓
สามเณรกิรติ  ตังซุยซัง

้

๒/๐๒/๒๕๔๒

 สมถะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๔
พระอรุชา ปฺาธโร แก้วรัตน์

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สมถะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๕
พระชินวัตร ชินวโร แผนคง

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สมถะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระธีรศักดิ

์

ธีรวโร คลำมณี

๑๖/๐๗/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมถะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๗
พระสาโรจน์ กมฺมสุโภ เอียมหนู

่

๑๙/๐๑/๒๕๓๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

สร้อยฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๘
พระศักดา วรปฺโ คำพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

สร้อยฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระชำนาญ จิตฺตปฺุโ ปกษี

๖/๐๙/๒๕๓๗ ๓/๐๗/๒๕๕๙

สร้อยฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระบรรณวิทย์ จิรปฺุโ บุญทองสุข

๕/๑๐/๒๕๓๘ ๓/๐๗/๒๕๕๙

สร้อยฟา  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๑
พระทวีศักดิ

์

อภิวณฺโณ พาหิน

๑๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองกลางดง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระอำพล อนาลโย ชานุ

๒๒/๐๕/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกลางดง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระศิวกร สุทฺธจิตฺโต ฟาทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกลางดง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระวรวิทย์ ทินฺนวโร ชายเล่ห์

๒๔/๐๒/๒๕๒๒
๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองกวางใหม่  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๕
พระสุรวิชญ์ เตชวโร แผงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๖
พระสำราญ จตฺตมโล ปลีฟก

๐๘/๐๑/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระสำเริงชัย สมฺตมโน แย้มกลัด

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระกฤษดา กตสาโร โสภา

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๒๙
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน ชินอักษร

๘/๐๔/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระสมปอง อตฺตสาโร หล้าเรืองแสง

๒๑/๐๕/๒๕๑๖
๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระโจ๊ะ ปรกฺกโม ปุลิมะ

๑๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระอติศักดิ

์

อภินนฺโท ทองคำ

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๓
พระสุภาค ปฺาวชิโร โตหอม

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองอ้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๔
พระพมร จตฺตมโร เตียงเกตุ

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองอ้อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๕
พระสำเริง อิทฺธิาโณ ทองเถือน

่

๖/๕/๒๕๐๕
๔/๑๒/๒๕๕๘

คูหาสวรรค์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระพรสยาม ถาวรธมฺโม กวนหอย

๒๘/๖/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คูหาสวรรค์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๗
พระวีระพงษ์ ปภฺสโร ปสาทรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๒๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โคกตับเปด  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๘
พระทรงธรรม ชินวโร ประทีปผลีผล

๑๔/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกตับเปด  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๓๙
พระพระภูเพ็ญจัก ธนปาโล วันดี

๑๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระพระสุชาติ ขนฺติวโร ผลเล็ก

๑๕/๐๖/๒๕๒๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๑
พระพระพจน์ ผลิตธมฺโม ทองดี

๑๙/๐๑/๒๕๑๐ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๒
พระพระอภิสิทธิ

์

สุขพโล ใจดี

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระพระจักรกริช เขมกาโม เพ็ชร์เย็น

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระพระธีรเดช ธีรเตโช ชัยพรวัฒนา

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกบำรุงราษฎร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๕
พระพระกฤษฎา อุชุโก พวงมาลัย

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๖
พระสุณัฐวุฒิ าณธีโร เทศพุ่ม

๙/๗/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
โคกหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระเพ็ชรุ่ง ธนปโย กลำรุ่ง

๓/๑/๒๕๑๗ ๕/๑๑/๒๕๕๘

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๘
พระพงธรรม วิสุทฺธสีโล ภู่ทอง

๗/๖/๒๕๑๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระวินัย สุปฺโ นิมนวล

่

๑๐/๒/๒๕๓๒ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระกัมปนาท กิตฺติภทฺโท อ้นทอง

๑๕/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระปญญา อภิวฑฺฒโน ช่อเหมือน

๓/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๒
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ พ่วงแจ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๓
พระณชา นาถสีโล ทินรุ่ง

๑๕/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระรัฐพล ิตสีโล เชิดสูงเนิน

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระเจนณรงค์ อนาลโย ธิยศ

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๖
พระฐิติพันธ์ ปริปุณฺโณ แสงสุวรรณ

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๗
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมธโร เผือกแตง

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๘
พระจตุรพร ิตาโณ น้อยขำ

๕/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระเบญจรงค์ คนฺธสีโล ใบตองอ่อน

๕/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระพัฒนพงษ์ พทฺธาโณ ปลืมทรัพย์

้

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๑
พระทรงกรด สุทฺธสีโล กลินเกษร

่

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม มังแปน

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระตะวัน สจฺจวโร ฉายแสง

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๑/๒๕๕๙

ชาวเหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๔
พระพระศรัณย์ ปริปปุณฺโณ สัทธนานันต์

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๕
พระพระวงศ์อนันต์ ปฺาสาโร แซ่อึง

๊

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระพระสุริยัน มหาวิริโย กระเหิมหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระพระพงศ์ภัค สุจิตฺโต มณีช่วง

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๘
พระวชิระวิทย์ ถิรสทฺโธ นิสัยสม

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

โชติทายการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๖๙
พระกิตติศักดิ

์

กตธมฺโม ปบัว

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนคลัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระพิจักษณ์ สิริปฺโ ซิมเจริญ

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนคลัง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระธีรพงษ์ อภิปฺโ ใจดี

๔/๑๑/๒๕๓๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ตาลเรียง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๒
พระชัยประสิทธิ

์

ิตปฺโ เลิศภิญญามาศ

๑/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๓
พระธงชัย จิตฺตกาโร น่วมไข่

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๔
พระเจตน์พจน์ ธีรภทฺโท แสงแดง

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระศุภกฤต นรินฺทโร ใสสอาด

๒๕/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๓/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๖
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิาโณ ขำหวาด

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๗
พระบรรจง านวีโร วิจิตรรัตน์

๑๑/๖/๒๕๑๘ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระธนชาติ สนฺตมโน มีสี

๒๘/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระสัญชัย สุเมธโส น่วมเงิน

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระประเสริฐชัย ิตเมโธ ทองเล็ก

๑๔/๒/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑
พระฤทธิเกียรติ

์

ธมฺมวโร ทองเล็ก

๕/๑๐/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระธนกฤต ธนปฺโ สุนทรวงษ์

๓/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓
พระนันทวัฒน์ ธีรวํโส เล้งฮ้อ

๑๘/๙/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔
พระนครินทร์ นาควโร เนยทอง

๐/๒๕๓๘/๒๔๖๙

๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕
พระวิทยา วุฒฺฒิธมฺโม อรรคทิมากูล

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระจิรศักดิ

์

กิตติาโณ สุขสว่าง

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗
พระอุเทน อุตตโม กลีบเมฆ

๐๗/๐๖/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘
พระวิรุจน์ วิโรจโน เลาหเวชรานันท์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระวชิร ปฺาวชิโร อยู่สุรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระนพดล ธีรธมฺโม เฮงจำรัส

๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑
พระธนวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ก๊วยประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒
พระมานิตย์ เขมานนฺโท วิบูลย์โสภณ

๒๙/๐๘/๒๕๒๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระวัชรินทร์ สนฺตจิตฺโต จันทร์ฉาย

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระจินตวัฒน์ อตฺถกาโร สอยเหลือง

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕
พระดุสิต จนฺทปฺโ จันทร์กิมฮะ

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖
พระไชยยศ ชยวุฑฺโฒ กอประเสริฐสุด

๑๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระยุทธชัย ถาวรธมฺโม เลิศธนลักษณ์

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บัวงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระอานนท์ อาภาธโร ฟกแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๒๖
๒๗/๘/๒๕๕๘

บ้านไร่  

รบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙
พระสหรัฐ สิริธมฺโม อิศรางกูล

๒๖/๑๒/๒๕๒๘
๑๑/๔/๒๕๕๙

บ้านไร่  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระสิทธิศักดิ

์

สิรินฺธโร เต็มฟู

๑๕/๓/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙

บ้านไร่  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระองค์อาจ จนฺทธมฺโม แก่นจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ปรกเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระอำนาจ ชาตปฺโ พงษ์ตนี

๓๑/๑๒/๒๕๑๑ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ปรกเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระธรรมนูญ ธมฺมรโต เกิดเกตุ

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปรกเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรอัศดา  จิตรีเนือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

 ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรพงศ์พัทษ์  โอ้วประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระพงศกร ปคุโณ ล้วนแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระสมชาย ปสาโท ระมณเฑียน

๒๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระสุรัติ ปฺาวโร เอกเกษตรสิน

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระอดิศักดิ

์

วรจิตฺโต เจรจาศิลป

๑๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระธเนศ ยสชาโต ฉิมชูกุล

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑
พระณัฐวุฒิ เขมิโย พิศวาด

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒
พระสุทัศน์ สุจิตฺโต หอมทองดี

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓
พระพงศ์เทพ สุภทฺโท วงศ์ศิริเดชชัย

๒๒/๕/๒๕๓๕
๓/๔/๒๕๕๙

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระศิลา จิตฺตลาโภ แซ่ตัน

๊

๑๖/๑๒/๒๕๒๖
๒๕/๕/๒๕๕๙

พิทักษ์เทพาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕
สามเณรรพีภัทร  กิงมาลา

่

๑/๑๑/๒๕๔๖

 พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖
พระณัฐพล เตชปฺโ พิบูลย์สวัสดิ

์

๘/๑๒/๒๕๒๙ ๓๑/๕/๒๕๕๙

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระศักดิดา

์

เทวธมฺโม สมบูรณ์ทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๕๙

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๘
พระสุรเดช วิสุทฺธสีโล ทูลบุญ

๒๐/๗/๒๕๒๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๑๙
พระปรัชญา ปฺาวุทฺโฑ สวัสดิผล

๑๖/๖/๒๕๒๖ ๑๙/๘/๒๕๕๙

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระประวิทย์ ถิรจิตฺโต ปุตุรงค์

๐๘/๑๒/๒๕๑๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระทศพร ธีรวโร จันทร์เปา

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๒
พระอลงกรณ์ อติพโล ยนต์สมัย

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๓
พระสาทิส ธนปาโล แซ่ลิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระชาญวุฒิ วราโณ หมู่จันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระบัญชา ปฺาสาโร เล่าฮ้อ

๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๖
พระนิธิวิทย์ าณวโร เทศทอง

๑๓/๐๓/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๗
พระรัชพล ธีรปฺโ สุวรรณภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๘
พระนที จนฺทปฺโ มนสถาพรสุข

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระกิติศักดิ

์

สุภกิจฺโจ พานุรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระธนกร ิตสีโล แซ่เล้า

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๑
พระมงคลชัย ชยวุฑฺโฒ เภาพลู

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๒
พระวิเชษฐ์ ปยวณฺโณ ศักดิยังยืนยง

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระสุพจน์ สุทฺธจิตฺโต ธีรากรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๔
พระสุรลักษณ์ มหาสกฺโก เจริญรัฐนราสิน

๒๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๕
พระอภิชาต อติภทฺโท เหลืองอ่อน

๒๖/๐๒/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๖
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก วโรดม

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระศิริโชค สิริวฑฺฒโก แซ่ลิม

้

๒๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๘
สามเณรพลกิจ  เกษมสภาพร

๐๔/๐๙/๒๕๓๙

 เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๓๙
พระชูชาติ อาสโภ อัคคะรัสมิโย

๒๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระวศิน นนฺทโก ปนประดับ

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระปรีชา สุจิตฺโต ขำคล้าย

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๒
พระกิตติคม สคารโว ชาญสุทธิกนก

๑๗/๐๘/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๓
พระธนากร อุปสโม วิงวน

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๔
พระประพนธ์ จารุธมฺโม ปญญะสิน

๒๙/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระภาสเมศวริย์ ภทฺทธมฺโม ปญญาชนวัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรชยาวัฒน์  ศรีคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

 เวฬุวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๗
พระนนทกร ขนฺติพโล ศรีบุญเพ็ง

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สนามไชย  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรณชพล  พ้นภัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 สนามไชย  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๔๙
พระธราธน ธีรปฺโ ศิขัณฑ์กาญจนา

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สนามไชย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระวิษณุ ภทฺทวโร จำป

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

สนามไชย  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๑
พระฤทธิพร สุภาจาโร มังกร

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สนามไชย  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระพลพิพัฒน์ ชาคโร กองเพิมพูล

่

๑๙/๑๒/๒๕๑๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สนามไชย  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๓
สามเณรโรบิ  บารัว

๑/๔/๒๕๔๐
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรสาคร  บารัว

๒๒/๘/๒๕๔๐

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรอติม  บารัว

๑/๒/๒๕๔๑
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรสุบรอตอ  บารัว

๒๖/๒/๒๕๔๑

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรดิคองตอ  บารัว

๒/๒/๒๕๔๒
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรดราบู  บารัว

๑/๔/๒๕๔๒
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรอิมอน  บารัว

๔/๔/๒๕๔๒
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรประธะ  บารัว

๕/๕/๒๕๔๒
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๑
สามเณรอมิตรตะบา  บารัว

๘/๑๐/๒๕๔๒

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๒
สามเณรนิลอย  บารัว

๑/๑๒/๒๕๔๓

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๓
สามเณรอนิก  บารัว

๑/๑/๒๕๔๔
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรอคอย  บารัว

๙/๒/๒๕๔๔
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๕
สามเณรอุดอย  จันดรอบารัว

๓/๕/๒๕๔๔
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรบิจอย  บารัว

๑๕/๕/๒๕๔๔

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรดรูบา  บารัว

๑๘/๕/๒๕๔๔

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรศุภโชค  แท่งนิล

๑๖/๘/๒๕๔๔

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๖๙
สามเณรโครอบ  บารัว

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
สามเณรสุมิตร  บารัว

๕/๑๒/๒๕๔๔

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๑
สามเณรนราธิป  ชอุ่มพันธุ์

๕/๒/๒๕๔๕
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๒
สามเณรอนิก  บารัว

๒๓/๓/๒๕๔๕

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๓
สามเณรเฉลิมพล  มหาชัย

๑/๒/๒๕๔๖
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรราชธิชัย  ราชรักษ์

๑๑/๓/๒๕๔๖

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๕
สามเณรอมิต  บารัว

๓/๙/๒๕๔๖
 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรชโนดม  แก้วมาตร

๒๘/๙/๒๕๔๖

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๗
สามเณรทวิชาติ  อุเทนจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๘
พระทธิอัทร ธีรวโร เทพสังข์

๓/๑/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๗๙
พระนพพล ขนฺติพโล

อุดมสินประเสริฐ
๙/๑๑/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระสรายุทธ ธีรปฺโ อมรศักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๑
พระทัศนัย สิริมงฺคโล โตแทน

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๒
พระนเรศ โสตฺถิโก อิสรไกรศีล

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๓
พระภาณุพงศ์ ปฺุกาโม เวชโอสถ

๒๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระบุรินทร์ ปภงฺกโร อำนาจวิจิตร์

๑๘/๒/๒๔๙๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๕
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส ศิริกาญจนสุข

๑๔/๑๐/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๖
พระกฤติญาณ สีลเตโช ศุภเตชสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๒๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระวิทยา อตฺถโกวิโท ทิพสงคราม

๑๕/๑๑/๒๕๒๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๘
พระชาญวุฒิ อคฺคปฺโ สิงห์ลอ

๑๓/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๘๙
พระธนกฤต กิตฺติาโน กระจ่าง

๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระธนวันต์ คเวสโก พูนประเสริฐศรี

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระกฤษณะ เตชปฺโ ศิริกัลปพฤกษ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๒
พระอรรคเดช ผลาโณ เกิดเจริญพร

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๓
พระไชยา ิตสีโล ปานคลำ

๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๔
พระปญญา ิตวีโร ดำรงสันติธรรม

๑๐/๐๔/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระเสถียร สนฺติกโร แก้วหอม

๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๖
พระธีรพัฒน์ จิตฺตสุโภ ศรีรุ่งเรือง

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๗
พระไชโย านวุฑฺโฒ แซ่ซิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๘
พระเมธา สุเมโธ ชืนบุญมีสติ

่

๒๔/๑๐/๒๕๒๔ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระประไพศาล กิตติโก พร้อมทรัพย์

๒๓/๕/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

ใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระอภิสิทธิ

์

โกวิโท แก้วพลอย

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระวรยุต วรธมฺโม นกผึง

้

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระณัฐพล รตนโชโต รุ่งอโณทัยกุล

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระธเนศ ธนวํโส สีหมืน

่ ่

๓๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระอนันต์ อภินนฺโท จันทร์เกิด

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระวโรดม วราสโภ คำนิมนวล

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อมรญาติสมาคม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
สามเณรณัฐกรณ์  เจิมจันทร์

๔/๘/๒๕๔๖
 

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระจเร จารุวํโส สรรเสริญ

๑/๒/๒๕๒๐ ๑๐/๕/๒๕๕๗ เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระสุพจน์ ปภสฺสโร แก้วคำ

๒๖/๒/๒๕๐๓ ๘/๑๑/๒๕๕๗ เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติธมฺโม เสือเฒ่า

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙ เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระจักรพงษ์ ธมฺมวโร อินทนิล

๑๗/๖/๒๕๒๑ ๑๔/๗/๒๕๕๘

เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๑
สามเณรนครินทร์  มากสิน

๙/๑๒/๒๕๓๙

 เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๒
พระเชิดศักดิ

์

ติสาโร ภู่ศรี
๔/๑/๒๕๐๔

๒๘/๒/๒๕๕๙

เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๓
พระปยะ อคฺคธมฺโม สารพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๒๖/๕/๒๕๕๙

เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๔
พระออด านวโร สีนิล

๖/๖/๒๔๙๘ ๑๓/๑/๒๕๔๕
เขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระวุฒิชา โชติโก รวดเร็ว

๑๙/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙ เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๖
พระชำนาญ เขมานนฺโท นิลจันทร์

๑๗/๖/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙ เขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๗
พระภูมิพัชร์ โชติวณฺโณ สุวรรณศรี

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙
เขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๘
พระธีรพล ชินวํโส กุมกร

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙
เขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรวิชญ์สรุคม์  พรรขาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 เขาอีส้าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระภานุพงศ์ สิริปฺุโ บุญรอด

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาอีส้าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๑
พระภาณุพัฒน์ สิริวฑฺฒโก บุญรอด

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาอีส้าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระครรชิต วรธมฺโม จันทร์เมือง

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

เขาอีส้าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๓
พระธวัช ตลาโภ จันทร์เมือง

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

เขาอีส้าน  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๔
พระคณะ ิตคุโณ นิยมดุษดี

๔/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๕
พระเอกพงศ์ นนฺทิโย คงเพชร

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๖
สามเณรวรวุฒิ  ม่วงคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 เจริญธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๗
พระอรัญ เตชปฺโ รอดภิญโญ

๓๑/๓/๒๔๙๔ ๑๘/๒/๒๕๕๙

ดอนทราย  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๘
พระยุทธนา กิตติภทฺโท ปกรี

๑๓/๑๒/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๙

ดอนทราย  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๒๙
พระแสนศักดิ

์

ิตสาโร เอียมทอง

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙
ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระสาธิต ิตสุโข สว่างพืน

้

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๑
พระภูวดล นนฺทสาโร ขันทร์ทิพย์

๔/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๒
พระเฉลิมชัย อุชุโก ภูวัฒนศิลป

๔/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๓
พระชัยพร านวโร ถมยาพันธ์

๖/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไทยประจัน  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระสว่าง สนฺตจิตฺโต แสงแจ้ง

๒๕/๑๐/๒๕๐๐
๑๘/๗/๒๕๕๗

ไทรงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๕
พระปรีชา ขนฺตยาภิรกฺโข คล้ายเจ็ก

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๖
พระอัครพล ธมฺมพโล พิมพิทักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๒๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๗
พระณัฐวุฒิ ิตาโส อู่ตะเภา

๒๒/๒/๒๕๓๘
๘/๔/๒๕๕๙

นาคอก  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระณัฐวุฒิ านวโร พุทธทิพย์

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๓๐/๕/๒๕๕๙

นาคอก  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๓๙
สามเณรคีตภัทร  แก้วเพ็ต

๒๔/๔/๒๕๔๘

 ปากท่อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระนรินทร์ นรินฺโท อินทรบุตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๑

๔/๖/๒๕๕๙
ปากท่อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๑
พระมนตรี โชติโก ทองอยู่

๓๑/๗/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากท่อ  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระวสวัตติ

์

เตชธมฺโม พรหมเชือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๓๗

๗/๕/๒๕๕๙
ปาไก่  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๓
พระณัฐกิจ ภทฺทธมฺโม รูปทอง

๒๙/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ปาไก่  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๔
พระสุเมธ จนฺทสาโร จินดาโชติ

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาไก่  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๕
พระภาณุวัฒน์ อภิวณฺโณ สว่างรุ่ง

๑๑/๒/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

ปาไก่  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระอภิสิทธิ

์

ชนาสโภ ศรีประทุม

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิบูลวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๗
พระภูวนัย อภิปฺุโ ใจชืน

่

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิบูลวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๘
พระสมพงษ์ อติพโล พลวัน

๑๘/๐๔/๒๔๙๙ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

โพธิศรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๔๙
พระกฤษณะ อินฺทวณฺโณ แย้มเกษร

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระสุทธิชาติ สุภทฺโท เกตุแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๑
พระอภิสิทธิ

์

สุมโน มากผล

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๒
พระฐากร ยติโก ทับอุย

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๓
พระเจตริน กตปฺุโ ขุนนุช

๙/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไพรสะเดา  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระสุรชัย สุภาจาโร คล้ายสุข

๒๗/๙/๒๕๐๔ ๑๙/๑/๒๕๕๙

มณีลอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๕
พระอเนก ถาวโร เอียมรำ

่

๙/๔/๒๕๐๙ ๗/๔/๒๕๕๘
ยางงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๖
พระบุญสม สมปฺุโ สังขสูตร

๓/๓/๒๔๙๗ ๗/๓/๒๕๕๙
ยางงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระมาโนชญ์ สุมงฺคโล ทองมณเฑียร

๑๑/๓/๒๕๓๕
๕/๔/๒๕๕๙

ยางงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๘
พระสมภพ ขนฺติธมฺโม ซ้อนทรัพย์

๗/๔/๒๕๒๗ ๗/๔/๒๕๕๙
ยางงาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๕๙
พระปกรณ์ คุณสาโร ค่ายสงคราม

๒๑/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลานคาสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระพระธเนศ อนุตฺตโร ทรัพย์เอนก

๓/๗/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระอัศวณัฎฐ์ ปภสฺสโร แก้วสายทอง

๑๓/๔/๒๕๓๒
๔/๗/๒๕๕๙

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๒
พระทศพร โกวิโท อุ่นเมือง

๓/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วังมะนาว  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๓
พระพรชัย สุธีโร ชลภูมิ

๑๒/๙/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

วังมะนาว  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๔
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิยาโน ชลภูมิ

๗/๔/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙
วังมะนาว  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระธนัญโรจน์ วิโรจโน เย็นใส

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๒๐/๕/๒๕๕๙

วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๖
พระอันนต์ สิรินนฺโท ศิริทรัย์

๓/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๗
พระวิเชาว์ โชติธมฺโม นาควรรณ

๒๒/๖/๒๕๐๕ ๓๐/๓/๒๕๕๘

ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๘
พระวัชระ ปภาโส โซวมณี

๒๒/๒/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระประสิทธิ

์

อภิปุณฺโ ชัยคตร์

๑๑/๑๑/๒๔๙๓

๒๐/๔/๒๕๕๙

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระมนตรี สุมงฺคโล บัวแย้ม

๑/๑/๒๕๐๓
๑๓/๖/๒๕๕๙

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๑
พระเดชาวัต โชติวโร คำม่วง

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๓/๖/๒๕๕๙

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๒
พระเอกนรินทร์ เอกจิตฺโต ย้อมจิต

๑๒/๑/๒๕๔๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๓
พระรังสรรค์ สิริปฺโ แสงอยู่

๒๖/๔/๒๕๓๒ ๑๒/๓/๒๕๕๙

สันติการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๔
พระสอ โชติโก ลอยลม

๓๑/๑/๒๕๑๐ ๒๘/๓/๒๕๕๙

สันติการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๕
พระบุรพล านสมฺปนฺโน ชาติไทย

๑๗/๔/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๖
พระต่อตระกูล ฉนฺทกาโม กลินหอม

่

๓๐/๗/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๗
พระสุรเดช สุจิณฺโณ เพียรสม

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๘
พระชัยวัฒน์ อภิชาโน ไกรปรุ

๓๐/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๗๙
พระเกตุศิลา อุตฺตโร โพธิเจริญ

์

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๕/๑๒/๒๕๕๘

สุขวราราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระปฐติยา ชยธมฺโม บุญเพ็ญ

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๗/๖/๒๕๕๙

สุขวราราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระภาสกร ปยวณฺโณ แก้วรุ่งเรือง

๔/๗/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุขวราราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๒
พระณัฐพล ชินวโร พึงน้อบชย

่

๓/๗/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุขวราราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๓
พระเอกวันชัย เอกคฺคจิตฺโต จิตต์สัทธา

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๔
พระเอกพันร์ สีลเตโช ฤทธิเดช

์

๑๒/๐๒/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๕
พระจำนง ปวโร พรหมชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๖
พระณัฐพงษ์ ปริปุณโณ แซ่เจ็ง

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๗
พระสิทธิพล สิทธฺพโล โพธิเจริญ

์

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๘
พระกิตติทัต สนฺตมโน ประทุม

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๘๙
พระพูนชัย ธมฺมโชโต ชัยมงคล

๑๖/๐๓/๒๕๒๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองนำใส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระปยะ รตนวณฺโณ เสือเฒ่า

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองนำใส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๑
พระบุญเสริม อภิปุโ สวัสดี

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๒
พระธนพล ธมฺมสาโร นิลเปยม

๑๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำใส  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรวริทธิ

์

 แดงสะอาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๔
พระสมนึก ยนฺตสีโล จันทร์สมบูรณ์

๑๐/๓/๒๕๐๘
๖/๖/๒๕๕๙

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๕
พระอาภากร อาภากโล สังวาลย์

๗/๒/๒๔๙๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรธนาวุฒิ  บุญสร้าง

๘/๑๐/๒๕๔๔

 หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๗
พระทวีศักดิ

์

ปภาโส สุขใหญ่

๑๖/๑๐/๒๕๑๒
๑๔/๖/๒๕๕๗

หนองระกำ  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๘
พระอาทิตย์ ิตธมฺโม มณีสุวรรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๒
๒๙/๓/๒๕๕๘

หนองระกำ  

รบ ๒๑๕๙/๐๖๙๙
พระปรมินทร์ ภทฺทโก ปานประทีป

๑๐/๑๐/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๕๙
หนองระกำ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระภัทรชนน ถามวโร คุ้มนาน

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระพรเทพ จนฺทวณฺโณ รอดสุรา

๔/๙/๒๕๑๖ ๑๙/๓/๒๕๕๙

หนองสรวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระอภิชาต คุณวีโร เกิดสวัสดิ

์

๒๗/๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ห้วยยางโทน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระอนุสรณ์ อุตฺตโม กลินคง

่

๑๘/๑/๒๕๓๐ ๒๔/๓/๒๕๕๙

ห้วยศาลา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระประณต กลฺยาโณ เสือเฒ่า

๒๖/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ห้วยศาลา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระอนุพงษ์ ตปสีโล ต่วนเครือ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๕๙
ห้วยศาลา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระเศรษฐพงษ์ เตชวโร เตียวตระกูล

๒/๑๐/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระเอกพันธ์ โสภโณ กำไลทอง

๒๐/๖/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระธีรพงศ์ วิสุทฺโธ ศรัทธาผล

๒๗/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระพรประสิทธิ

์

ติสฺสโร อาจวาที

๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระกิตติศักดิ

์

สุมงฺคโล วงษ์ยะลา

๒๐/๑/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๑
พระสุธิชาติ เตชปฺโ จันทร์เกวียน

๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แก้มอ้น  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๒
พระสมภาร จนฺทธมฺโม ทิมพรมราช

๒๖/๑๑/๒๕๒๘
๕/๑๒/๒๕๕๕

โกรกสิงขร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๓
พระชนัตถ์ชัย านากโร แซ่ลิม

้

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

เขาแดน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๔
พระสมพร ถาวโร ประจวบวัน

๒๒/๖/๒๕๑๙
๒/๗/๒๕๕๒

เขาปนทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๕
พระสมพงษ์ ธีรวํโส เกิดบัณฑิต

๒๕/๖/๒๕๑๖
๒/๖/๒๕๕๙

เขาปนทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๖
พระเชือน

่

อภิชฺชโว ชูสังกิจ -/-/๒๔๘๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาปนทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๗
พระสุเคน จนฺทสโร หนูพรม

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาปนทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๘
พระนิมิต ธนิสฺสโร ชูสังกิจ

๒๖/๘/๒๕๓๘ ๓๐/๗/๒๕๕๙

เขาปนทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๑๙
พระธาดา ปฺุกาโม ศรีรอด

๗/๓/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙
เขาผึง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระสุชัย ปภากโร บวรธรรมรัตน์

๒๑/๓/๒๕๐๐ ๒๖/๘/๒๕๕๘

เขารังเสือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๑
พระนิพันธ์ กนฺตวณฺโณ นาคีสินธ์

๒๔/๑/๒๕๑๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

จอมบึง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๒
พระวีรชาติ วิสุทฺโธ เติมชาติ

๒๒/๒/๒๕๓๒ ๑๒/๓/๒๕๕๙

จอมบึง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๓
พระสุทธิเดช สุมงฺคโล ทองเอีย

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

จอมบึง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระวงศ์สกุล สีลสํวโร แก้วกลัด

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

จอมบึง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๕
พระกิตติพงษ์ สทฺธาธิโก ดวงชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๕/๒๕๕๙

จอมบึง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๖
พระโศภณ สจฺจาสโภ คชกิตย์

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๕/๒๕๕๙

จอมบึง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระธนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ดาวดึงส์

๒๙/๑/๒๕๐๐ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ชัฏใหญ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๘
พระกรินทร์ วิชฺชากโร เคร่งวิทยา

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๑/๒๕๕๙

ถำมงกุฏ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๒๙
พระสาธิต ปฺาสาโร ประภาการ

๒๘/๙/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๕๙

ถำมงกุฏ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระสมบัติ โชติปฺโ ขจรมณี

๘/๙/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๙
ถำมงกุฏ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระธนวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ ศรีเขียวรัตน์

๒๒/๕/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ถำมงกุฏ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๒
พระสุภัทร จนฺทสุโภ แก่นศรี

๗/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ถำมงกุฏ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๓
สามเณรเจษฎา  ทองเปราะ

๒๐/๙/๒๕๔๓

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๔
สามเณรธวัชชัย  เกษมพูนสุข

๒๖/๙/๒๕๔๓

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๕
สามเณรชาย  -

๒๗/๔/๒๕๔๔

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๖
สามเณรดิษย์  อะเมียะ

๊

๑๒/๓/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๗
สามเณรชัยวัฒน์  พิจารณา

๒๔/๕/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรวินัย  เงาทอง

๑๐/๗/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๓๙
สามเณรสุเทพ  ทุบะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๐
สามเณรทศวรรษ  ใจชืน

่

๒/๑๒/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๑
สามเณรปฐมพร  โสภณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๒
สามเณรยุทธศักดิ

์

 ศรีสาพันธ์
๖/๔/๒๕๔๗

 ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระวทัญู กิตฺติาโณ นิลขาว

๑๒/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๔
พระยศปกรณ์ ธมฺมวโร สอนไวศาสน์

๙/๓/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๕
สามเณรปรเมศ  มัชมี

๘/๖/๒๕๔๓
 ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๖
พระพนม สนาสโภ ท้าวประเสริฐ

๒๒/๙/๒๕๐๙ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระคณากร านกโร ทองงาม

๒๓/๕/๒๕๓๔
๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๘
พระอรรถพล ปฺาพโล สกุลรัตนมณี

๒๑/๗/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๔๙
พระฉัตรชัย กิตติ ยัญศรี

๑๓/๑๑/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระสมยศ ชุติปฺโ ปุยะพันธ์

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระสุทีป จิตฺตธมฺโม กลีบแย้ม

๒๙/๑๐/๒๕๐๗

๒/๔/๒๕๕๘
ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๒
พระไพฑูรย์ กิตฺติปฺโ สร้อยสาคร

๒๒/๕/๒๕๒๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๓
พระวันชนะ นราสโภ ฤทธิเดช

์

๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๔
พระพีรพงษ์ ปยธมฺโม กลัดมุข

๔/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺโฒ พาชมภุ

๒๔/๑/๒๕๓๙
๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรบัญชา  ตาละคำ

๑๒/๔/๒๕๔๐

 ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๗
พระเอกชัย สุชาโต ฉิมเงิน

๑๒/๔/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๘
พระจักรกฤษ สนฺตจิตฺโต บริสุทธิ

์

๒๗/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๕๙
พระสามารถ ถามิโก โกญจนาท

๒/๑๑/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๓๐
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระเอกชัย กิตฺติธโร สอพานิชย์

๙/๘/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๑
พระธรรมนันท์ คุณวีโร สอพานิชย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๒
พระดิศทิดศ์ จารุธมฺโม โสนุช

๖/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๓
พระวีรวงค์ เปสโล สิริโสภณวรกุล

๖/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๔
พระพิษณุ นาควโร พูลพิพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๒๔
๖/๑๑/๒๕๕๘

นาสมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๕
พระบวรศักย์ อนาลโย โชควรวงศา

๑๑/๒/๒๕๓๑
๕/๖/๒๕๕๙

นาสมอ  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๖
พระจักรกฤช ปยธมฺโม เชียวพรรษา

่

๑๑/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๑/๒๕๕๙

นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๗
พระราเชน ถิรจิตฺโต แสงดวงดาว

๒๕/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๘
พระศิวะวงศ์ ปฺุมโน ประเสริฐกุล

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๖๙
พระอำนาจ ปภากโร นิลเพชร

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๕๙
นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๐
พระณัฐพล ภูริปฺโ วรรณโณ

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๑
พระศรราม ธมฺมสาโร จันทร์งาม

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๑๕/๗/๒๕๕๙

นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๒
พระกิตติพัฒน์ สุจิณฺโณ ทิฆัมพรบรรเจิด

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

นิยมธรรมาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๓
สามเณรเทวา  หาหาญ

๕/๓/๒๕๔๑
 เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๔
สามเณรพนมรัตน์  นพเกตุ

๑๕/๑/๒๕๔๔

 เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๕
พระสุเชาว์วุฒิ ภทฺทโก ยังเกิด

๒๕/๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๘

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๖
พระอรัญ อภิวณฺโณ บุญรอด

๑๙/๘/๒๕๒๐ ๑๐/๔/๒๕๕๙

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๗
พระสมคิด วรมงฺคโล เกิดทรัพย์

๑๑/๔/๒๕๒๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๘
พระบัญชา เขมปฺโ โพธิโสภา

์

๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๗๙
พระดวง ปยสีโล นพเกตุ

๓๑/๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๐
พระธนวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน เอียมสะอาด

่

๑/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๑
พระพิเชษฐ์ รนฺชโย ศรัทธาผล

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เบิกไพร  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๒
พระสมนึก เทวสโร จิตต์ภาณุโสภณ

๘/๑/๒๕๐๙
๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๓
พระนิคม ปฺาคโม ลายคล้ายดอก

๑/๗/๒๕๑๔ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๔
พระสุเทพ ิตเมโธ เกิดผล

๒๕/๑/๒๔๙๙
๔/๔/๒๕๕๙

ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๕
พระวิโรจน์ วิโรจโน มะลิซ้อน

๒๕/๖/๒๕๑๑
๔/๔/๒๕๕๙

ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๖
พระตระการ ิตกุโร สุวรรณสิทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๗
พระสะหวัน รวิวณฺโณ โกมลเปลิน

๘/๙/๒๕๑๔ ๔/๗/๒๕๕๙
ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๘
พระวีรยุทธ มหาวีโร บุญฤทธิ

์

๑๗/๘/๒๕๓๒
๔/๗/๒๕๕๙

ปากช่อง  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๘๙
พระปรีดา ธมฺมปชฺโชโต ชาวหญ้าแพรก

๒๘/๖/๒๕๑๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ปาเขาสัมมะงา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระธนพงษ์ ชวนปฺโ ขาวเจริญ

๑๕/๒/๒๕๓๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ปาเขาสัมมะงา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๑
พระนิวัฒน์ อนาลโย ธรรมกิจเจริญ

๑๗/๘/๒๕๑๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ปาเขาสัมมะงา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๒
พระวรเศรษฐ์ คุณวโร ศิริอัศวเมธา

๒๕/๑๑/๒๕๐๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาเขาสัมมะงา  

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๓
สามเณรปุณยวี  ลิขิตเจริญธรรม

๑๒/๑/๒๕๔๒

 

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๔
พระณัฐวรรธน์ เขมรโต พุทธรัตน์

๒๐/๕/๒๕๐๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๕
พระวรพล านวโร อรรถสิทธิ

์

๕/๑๐/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๖
พระสิทธิพร ณฏสํวโร วรรณสุข

๒๖/๑๑/๒๕๐๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๗
พระภักดี จิตฺตสํวโร แสงสอาด

๒๒/๑๒/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๘
พระพงศภัทร์ กิตฺติสํวโร พชรพงศ์ธกรณ์

๑๑/๙/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๑๕๙/๐๗๙๙
พระวรรธนะ เตชปฺโ วิชิตดิษยานนท์

๑๖/๑/๒๕๐๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พรหมธรรมนิมิต  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระตะวัน วิสุทฺธจิตฺโต ทนุพัฒนาชัย

๖/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พรหมธรรมนิมิต  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๑
พระนพรัตน์ อธิจิตฺโต แซ่เฮ้ง

๑๗/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พรหมธรรมนิมิต  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระประมาตร านนาโค จูธารี

๒๒/๗/๒๕๒๔ ๒/๑๒/๒๕๕๘

พุแค  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระโกศล กตสาโร อุยนาคธรรม

๒๓/๖/๒๕๒๔ ๒๑/๕/๒๕๕๙

พุแค  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๔
พระสว่าง สุเมโธ ศรีประทุม

๒/๙/๒๔๙๘ ๑๓/๖/๒๕๕๙

พุแค  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๕
พระปรัญญา จนฺทสาโร อินศวร

๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๖/๒๕๕๙

พุแค  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๖
พระยม ผาสุโก จิรังกูล

๑/๑๒/๒๔๙๑
๑/๑/๒๕๕๙

รางเฆ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๗
พระวันชัย เตชธมฺโม หาญดำรงค์กูล

๘/๓/๒๕๐๑
๒๖/๑/๒๕๕๙

รางเฆ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระฐิติ คุณธมฺโม เอืออารีวณิชย์

้

๑๙/๗/๒๕๑๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

รางเฆ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๐๙
พระณัฐวุฒิ วิสุทฺโธ อินทร์โอสถ

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

รางเฆ่  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระไว จกฺกวโร คำเลิศ

๒๐/๒/๒๕๑๑
๑/๓/๒๕๕๙

รางบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๑
พระสังวาล ธีรธมฺโม ลำดวน

๑๐/๘/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๕๙

รางบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๒
พระอนุชา เขมจาโร กินรี

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

รางบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๓
พระบุญมงคล ถิรธมฺโม จันทรวงษ์

๘/๘/๒๕๓๕ ๒๑/๔/๒๕๕๙

รางบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๔
พระจักกฤษณ์ กิตฺติมงฺคโล คำเรือน

๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

รางบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๕
พระทนงศักดิ

์

ทนฺตกาโย จงดี

๒๔/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

รางบัว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๖
พระธนาวัฒน์ จิตฺตกาโร ย่งกรับ

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

รางม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๗
พระเอกรินทร์ านิสฺสโร จีนหลี

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๕๙

รางม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๘
สามเณรศุภจุฑา  พีระยุทธ

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

 วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๑๙
พระสาย ถิรธมฺโม ลายคล้ายดอก

๑๒/๑/๒๕๑๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๐
พระวิภาส ธีรวโร โพธิช่างเหล็ก

์

๔/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๑
พระพงษ์พิพัฒน์ อคฺควณฺโณ กราบทอง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๔/๔/๒๕๕๙

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๒
พระสมเกียรติ รกฺขิตธมฺโม อนันโท

๑๒/๖/๒๕๓๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๓
พระมาณพ มนาโป มีบุญมา

๑/๔/๒๕๓๙ ๓๐/๕/๒๕๕๙

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๔
พระสุประพันธ์ ปรกฺกโม คานภู่

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๕
พระวิษณุ ปฺาวุโธ ดีใหญ่

๒๕/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วาปสุทธาวาส  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๖
พระสนอง ธมฺมสาโร ลาวัด

๑/๗/๒๕๑๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สูงเนิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๗
พระอนุชา ปฺาวุฑฺโฒ มีคม

๖/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สูงเนิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๘
พระบรรพต ขนฺติสาโร พุฒจิระ

๑๕/๗/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สูงเนิน  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๒๙
พระสัมฤทธิ

์

อติพโล เคลือเช้า
๑/๑/๒๔๙๕ ๑/๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๓๐

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระลิขิต อธิจิตฺโต รักขุมแก้ว

๑/๘/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๕๙
หนองกระทุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๑
สามเณรธวัชชัย  แก้ววงษา

๔/๖/๒๕๔๐
 หนองตาเนิด  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๒
พระน้อย สนฺตมโน หาญศรี

๑๐/๑๒/๒๕๑๑
๑๔/๑/๒๕๕๕

หนองตาเนิด  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๓
พระวินัย านสีโล ใสสะอาด

๒๙/๔/๒๕๐๔ ๒๐/๒/๒๕๕๓

หนองนกกะเรียน  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๔
สามเณรพเยาว์  ใกล้ประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

 หนองบัวค่าย  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๕
พระพงศกร านวโร พันธ์จันทร์

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองบัวค่าย  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๖
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร ด่อนสิงหะ

๕/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองบัวค่าย  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๗
พระกิติพงษ์ กิตฺติพโล เกตุเหล็ก

๙/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองบัวค่าย  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๘
พระอนุพงศ์ อภินนฺโท มานะ

๒๓/๑๑/๒๕๒๙
๑๙/๕/๒๕๕๙ หนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๘๓๙
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร เจเถือน

่

๖/๖/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙
หนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระสุวิชัย เขมวีโร มานะ

๑๐/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙ หนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๑
พระไพรวัน ธมฺมพโล โกมลเปริน

๒๙/๑๒/๒๕๐๗
๓๑/๖/๒๕๕๙ หนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๒
พระปรเมษฐ์ ิตโสภโณ พุธศรี

๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๔/๒๕๕๙

หนองศาลเจ้า  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๓
พระเมฆา จนฺทสาโร คุ้มคลองโยง

๖/๖/๒๕๒๓ ๙/๗/๒๕๕๙
หนองสีนวล  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๔
พระชวลิต อธิปฺโ บุญอยู่

๒๐/๐๙/๒๕๒๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

แก้ว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๕
พระณํฐทพนธ์ เขมจาโร เหล็กไหล

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

แก้ว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๖
พระปุริม ปริปุณโณ ทวีญาติ

๑๕/๑๑/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แก้ว  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๗
พระวัชระ ปภสฺสโร สืบเทศ

๑๘/๐๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๘
พระนรภัทร สิริภทฺโท รอดเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๔๙
พระสนธยา นริสฺสโร สืบเทศ

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเซ่ง  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๐
พระปญญา ปฺาธโร สระทอง

๒๒/๐๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ท่าราบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๑
พระทรงเกียรติ านวีโร จินดานภาลัย

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ท่าราบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๒
พระอนุพร สุตมโน อิมบุญ

่

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ท่าราบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๓
พระธนากร กนฺตวีโร เกิดขำ

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่าราบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๔
พระคาวี คารวิโก แสงนิล

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทำนบ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๕
สามเณรชิติวัฒน์  ลีสธนกุล

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๖
สามเณรสมยศ  บุญโช่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๗
สามเณรวศิล  บุญทิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๘
สามเณรบัณฑิต  สิทธิจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๕๙
สามเณรธีรนัย  จูยี

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระเจริญชัย จิรวฑฒโน บุญชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๑
พระเดโช เตชธมฺโม มากสร้อย

๒๗/๐๔/๒๕๒๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๒
พระสัญณรงค์ มหาคุโน เกษตรคงสิน

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๓
พระอุเทน าณิสฺสโร อึงเจริญ

้

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๔
พระพันเพ็ชร ธมฺมรโต แก้ววงษา

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๓๐

้
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รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๕
พระวินัย กิตฺติธโร บุญมี

๑๕/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๖
พระจิรายุ โชติโก เอียมเจริญศักดิ

่ ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๗
พระบารมี ปารมิโก ดวงประทุม

๐๒/๐๓/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๘
พระอุกฤษฏ์ อุชุจาโร พึงเจริญ

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๙/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๖๙
พระสมชาย สุมโน พันฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๐๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๐
พระคุณากร คุณงฺกโร ทรัพย์อาภาพร

๑๑/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

บ้านกุ่ม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๑
พระสุรชัย สุรปฺโ แช่มนิม

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บ้านใหม่บุปผาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๒
พระพรชัย อตฺตธมฺโม จันทร์เกิด

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่บุปผาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๓
พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม ปลีฟก

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่บุปผาราม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๔
พระนที ธีรปฺโ แดงปรีชา

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๕
พระพงษศักดิ

์

สกฺกวํโส พูลนิล

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๖
พระสุเมธ สุเมโธ ทองคำเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่เหนือ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๗
พระอนุวัฒน์ โชติาโณ อยู่แสง

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำนำ  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๘
พระทรงพล เตชพโล บุตรแต้ม

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๗๙
พระพิชิต วิธิโต มันแร่

่

๒๙/๑๒/๒๕๐๙
๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๐
พระสุทธิรักษ์ รกฺขิโต สระทองใจ

๔/๑๑/๒๕๒๐ ๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๑
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปาโล เนียมหอม

๓๑/๖/๒๕๓๒ ๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๒
พระครรชิต ชิตปโ จันทร์ชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๓
พระอนุกูล อนุตฺตโร ยองสาร

๒๑/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๔
พระพันหาญ ิตธมฺโม ถ้อยทัด

๕/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๕
พระสมจิตร สมจิตฺโต เสาวภายนต์

๒๖/๒/๒๕๓๑
๙/๔/๒๕๕๙

วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๖
พระปานทอง ปภากโร จันทับ

๑๓/๕/๒๕๒๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๗
พระสุวรรณชัย สุวณฺโณ ธวัชชัย

๓๐/๘/๒๔๙๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๘
พระชัยวัฒน์ อภิวฺฑฒโน แคนจา

๗/๘/๒๕๐๙ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๘๙
สามเณรวีรภัทร  เรืองเกิด

๑๐/๒/๒๕๔๐

 วัดดอนพรหม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๐
พระสมเกียรติ ิตธมฺโม ทรัพย์แต้ม

๖/๕/๒๕๓๐
๑๗/๘/๒๕๕๙

วัดตากแดด  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๑
พระใจ จิตตสํวโร เกิดเรียน

๓๑/๑๐/๒๕๐๗

๔/๓/๒๕๕๙
วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๒
พระพงศธร วํสธโร คงสุข

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

๓๐/๔/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๓
พระจักพันธ์ ิตปฺโ พระโยธา

๖/๓/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙
วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๔
พระสวง สมจิตฺโต ศรีอ่วม

๑๑/๑๒/๒๕๐๗ ๓๐/๑๒/๒๕๕๔

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๕
พระบุญยิง

่

ิตสาโร ตุ้มม่วง

๒๙/๘/๒๕๒๒ ๒๔/๕/๒๕๕๘

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๖
พระวินัย านุตฺตโร สละบัวไหว

๒๖/๑๑/๒๕๑๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๗
พระศุภชัย สุภาจาโร พึงผัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๒๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๘
พระโชคชัย อคฺคจิตฺโต ศรีจันทร์

๒๔/๔/๒๕๓๗ ๒๐/๒/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๘๙๙
พระเนตรมงคล คนฺธสาโร แก้วจตุรัส

๒๖/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๐
พระทิวา ทิวากโร ลินเนียว

้ ่

๒/๑/๒๕๓๔ ๑/๕/๒๕๕๙
วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๑
พระสุรเชษฐ์ สิริวณฺโณ อ่วมทับ

๒๔/๓/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๒
พระจิรายุ ปฺาวโร อินทชาติ

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๓
พระกาญฐสิทธิ

์

สิริภทฺโท ฤทธิเสือ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๔
พระสมศักดิ

์

สีลเตโช พึงผัน

่

๑๕/๖/๒๕๑๕ ๒๔/๖/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๕
พระฐาปนัฐ อสิาโณ ขวัญพราย

๒๙/๕/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๖
พระสุธี คนฺธสีโล ศรีประภา

๑๒/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๗
พระเสกสรร ปยสีโล แคมี

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๘
พระณัฐนนท์ สิริธมฺโม ยุพาสวัสดิ

์

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๐๙
พระโชคชัย โชติธมฺโม เจริญสุข

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๐
พระปฏิภาณ ปภสฺสโร สังพลาบ

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๑
พระนฤเบศร นรินฺโท จันทรบาง

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๒
พระทินภัทร ภทฺทโก มณีคำ

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองเอียน

่

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๓
พระอัมรินทร์ อภินนฺโท เนียมพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๔
พระณัฐพงษ์ ิตธมฺโม เลือนสูงเนิน

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๕
พระกิตติพงศ์ สุภกิจฺโจ บุญเกิด

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

แหลมทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๖
พระประสิทธิ

์

ปฺุสมฺปนฺโน สมบุญลาภ

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แหลมทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๗
พระราชัน มหาปุโ บุญมี

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่อีจาง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๘
พระธนิต ฉนฺทธมฺโม บุญสูง

๑๔/๗/๒๕๒๔ ๑๐/๙/๒๕๕๗

เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๑๙
พระชาคริต ชาคโร เอมครุฑ

๑๓/๗/๒๕๒๐ ๒๗/๔/๒๕๕๘

เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๐
พระเจนณรงค์ กนฺตสีโร เผือกหอม

๒๔/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะศาลพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๑
พระเจษฎา ชินวโร เพ่งพิศ

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

๙/๔/๒๕๕๙
แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๒
พระคมสัน สฺโม ทรงอยู่

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๓
พระอรุณ โกวิโท ฉิมพิบูลย์

๒๗/๓/๒๕๒๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๔
พระเทิก อิสฺสโร เสน่ห์ติบัง

๑๑/๓/๒๔๙๔ ๒๗/๔/๒๕๕๙

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๕
พระไพศาล ปภสฺสโร ทองสามสี

๒๗/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๖
พระโชคชัย จารุวณฺโณ เนียด่อง

๑/๗/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๗
พระประเสริฐ ิตธมฺโม นันท์คำ

๑๒/๑๐/๒๕๒๐

๑/๗/๒๕๕๙
แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๘
พระปวิตร ิตโสภโณ อ่างเงิน

๒๗/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แจ้งเจริญ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๒๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

ขนฺติธมฺโม นรดี
๖/๒/๒๕๓๘ ๗/๕/๒๕๕๙

เพลง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๐
พระประยงค์ จิตฺตปฺุโ ปานดารา

๒/๒/๒๔๙๓ ๑๘/๔/๒๕๕๙

เวียงทุน  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๑
สามเณรพงศกร  เบิกบาน

๙/๒/๒๕๔๑
 ศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๒
พระสถาพร สุมโน จิตรสดศรี

๒/๖/๒๕๓๘ ๓/๖/๒๕๕๙
ศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๓
พระวิเชษฐ์ ิตธมฺโม กองแก้ว

๑๗/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเกษร  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๔
พระโชติ โชติกโร จิตรเย็น

๙/๑๑/๒๔๘๕ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เขากลิง

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๓๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๕
พระปญญา ปภากโร โพธินิยม

์

๔/๒/๒๕๐๓
๔/๑๒/๒๕๕๘

เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๖
พระวิโณทัย วิโรจโณ โปยทอง

๑๒/๕/๒๕๐๓ ๔/๑๒/๒๕๕๘

เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๗
พระณัฐพล นนฺทโก ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๒๔/๔/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๘
พระวีระวัฒน์ ปฺาพโล กันหา

๙/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๓๙
พระนนทภพ ถิรจิตฺโต แซ่ลิม

้

๒๑/๑๒/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙
เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๐
พระจิรวัฒน์ จิรสุโภ ขวัญชัยรัตนภูมิ

๕/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๑
พระภาณุเดช สุชาโต รสชุ่ม

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙
เขาวงกตเจริญธรรม

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๒
พระยุทธนา ิตธมฺโม นรนิม

่

๒/๒/๒๕๑๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๓
พระสามารถ อธิปุโ คุ้งลึง

๑๗/๓/๒๕๑๑
๕/๕/๒๕๕๙

ท่าเคย  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๔
สามเณรพุทธัง  ประภัทรมงคล

๘/๑/๒๕๔๔
 ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๕
พระศุภกร สามตฺถิโก งามพักตร์

๑/๓/๒๕๓๓ ๑/๕/๒๕๕๙
ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๖
พระทศกร ยตินฺธโร พิมคง

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๓๐/๕/๒๕๕๙

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๗
พระเนตรดนัย สุจิณฺโณ พานทอง

๗/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๘
พระจารึก อภินนฺโท ฉิมเงิน

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ทุ่งแหลม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๔๙
พระวินัย จิตฺตทนฺโต พุตอง

๓/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๘/๒๕๕๙

บ่อหวี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๐
พระจักรกฤช กนฺตสีโล คำฐี

๖/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๑
พระสถาพร าณวิโร ชาวประทุม

๑๘/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๒
สามเณรเอกวัฒน์  มีโชค

๒/๑๐/๒๕๔๑

 ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๓
พระวิสิทธิ

์

สปฺปฺโ เจ้ออง
๖/๑/๒๕๓๘ ๑/๖/๒๕๕๙

ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๔
พระอัศวิน อคฺคปฺโ หงษ์ทอง

๑/๑๑/๒๕๒๕
๑/๗/๒๕๕๙

ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๕
พระปฎิภาน ปฺาวุโช บุญทิน

๑/๗/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาท่ามะขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๖
พระพัฒนา ยติกโร กลิงมา

้

๔/๑๑/๒๔๙๖ ๑๔/๗/๒๕๕๖

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๗
สามเณรกฤษฎา  งามศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๘
สามเณรวริทธิธร

์

 จิลากาหงษ์
๖/๘/๒๕๔๕

 วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๕๙
พระอภิชาต กนฺตชาโต กันแตง

๒๑/๑/๒๕๒๘ ๑๖/๒/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๐
สามเณรศักดิชัย

์

 ศรีสอาด

๑๘/๖/๒๕๔๔

 วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๑
พระวราวุฒิ ชยวุฒิฑโก สุวรรณวิสัย

๑๗/๑๐/๒๕๓๘

๖/๔/๒๕๕๙
วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๒
พระรัชยล อภิผโล คงธนตรีคุณ

๗/๑๐/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๓
พระราม สีลสํวโร พึงพระ

่

๙/๓/๒๕๒๘ ๙/๖/๒๕๕๙
วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๔
พระกิตติพัฒน์ เตชปฺโ อินโอกาส

๙/๓/๒๕๒๘ ๙/๖/๒๕๕๙
วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๕
พระฐิติวัชร์ อนุวชิโร สมใจ

๗/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๖
พระไชยชนะเกียรติ สุชโร จันทะวงษา

๔/๖/๒๕๒๐
๒๘/๖/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๗
พระวิชญ์พล ธนปาโล มหาพงษ์

๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๘
พระอรรถพล ถามวโร เจิบจวง

๒๒/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

สวนผึง

้

 

รบ ๒๑๕๙/๐๙๖๙
พระบุญนาค กตธมฺโม เอนกอนันต์

๙/๓/๒๔๙๖ ๒๒/๓/๒๕๕๘

หนองขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๓๐

้
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รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๐
พระกิตติชัย วิชโย รอดยิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๒๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๑
พระชัยวัฒน์ ภทฺทโก ฉัตรหลวง

๓๐/๑๑/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๙
หนองขาม  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๒
พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม วรัตน์พุทธางกูร

๒๘/๑/๒๕๓๐ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

หนองหมี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๓
พระภูษิต จิรสุโภ เสือบางพระ

๓/๑/๒๕๓๒ ๕/๓/๒๕๕๙
หนองหมี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๔
พระวุฒิชัย ิตคุโณ นิมมา

่

๓๐/๑/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๕๙

หนองหมี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๕
พระกฤษฎา วิสุทฺโธ สุดทรัพย์

๒๒/๔/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองหมี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๖
พระศุภชัย สุจิตฺโต วันเย

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองหมี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๗
พระฉลองชัย ธมฺมสโร รักสหาย

๒๙/๑๒/๒๕๒๒
๒๗/๘/๒๕๕๙

หนองหมี  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๘
พระซ้อน ติสาโร อร่ามเรือง

๗/๑๒/๒๕๐๓
๓/๒/๒๕๕๙

ห้วยทรายทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๗๙
พระปริญญา ธมฺมสโร เย็นกลม

๕/๔/๒๕๒๔ ๑/๖/๒๕๕๙
ห้วยทรายทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๐
พระเพชรรัตน์ จนฺทสาโร สามงามน้อย

๓/๑๑/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๕๙

ห้วยทรายทอง  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๑
พระประวิทย์ านกโร ต้นสมบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

เก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๒
พระวีรยุทธ วีรยุทธโธ บัวแจ้ง

๔/๐๘/๒๕๓๙ ๙/๐๗/๒๕๕๙

เก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๓
พระบดินทร์ จนฺทสีโร บุญเลิศ

๒๑/๐๔/๒๕๓๕
๓/๑๒/๒๕๕๘

เขาธารมงคล  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๔
พระทวีสุข นนฺทโก ทองเปรม

๒๗/๐๕/๒๕๓๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๕
พระนที ปภสฺสโร อินทร

๑๘/๐๔/๒๕๓๗
๘/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลาภ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๖
พระธนธัท ฉนฺทธมฺโม สระทองจอม

๑๖/๐๔/๒๕๑๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โปงเหาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๗
พระมนัส อนาลโย ทองดีนอก

๑๒/๑๐/๒๕๒๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปงเหาะ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๘
พระทศน ขนฺติโก คำหา

๑๔/๐๓/๒๕๐๙
๒/๑๒/๒๕๕๘

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๘๙
สามเณรเหมวิทย์  แสงแจ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๐
พระอนุชา ปภสฺสโร อุทัยนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๑
พระอนุพงษ์ ิตธมฺโม ศรีวิชัยวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๒
พระภัทรพงศ์ ฉนฺทโก สุรัสวดี

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๓
พระปรีชา ปภสฺสโร ลายคล้ายดอก

๒๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๔
พระธีรยุทธ อุตฺตโร เรือนศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๕
พระเพทาย ขนฺติโก กามินี

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำพระ  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๖
พระนรา นิปโก ทองศร

๒๐/๐๖/๒๕๓๕
๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๗
พระพงศกร ิติโก รูปทอง

๒๖/๐๖/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๘
พระวิทยา วิริยธมฺโม มีแสงพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

รบ ๒๑๕๙/๐๙๙๙
พระเสวก คุณากโร มังกุยลิ

่

๑๕/๐๑/๒๕๐๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

หนองพันจันทร์  

รบ ๒๑๕๙/๑๐๐๐
พระธีรพล ิติโก ทองดอนยอด

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองพันจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๓๐

้
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รบ ๒๑๕๙/๑๐๐๑
พระโสภณ สฺโต ม่วงมณี

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองพันจันทร์  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๓๐

้
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